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Van dagelijks brood naar het levende Brood
Er is nood in Zuid-Afrika. Honger en armoede in de wijken rondom Pretoria zorgen ervoor dat veel 
inwoners een moeilijk leven hebben. De bevolking probeert te overleven voor de tijd, maar is vaak 
onbekend met het Woord van God. Een veel grotere nood! Daarom biedt Stichting Bethlehem mate-
riële én geestelijke hulp. Dat doen we onder meer door voedselvoorziening, het zorgen voor veilig 
onderdak en het bieden van werkgelegenheid. Door het vertrouwen dat ontstaat, komt er ruimte 
voor de verkondiging van het Woord van God. We houden zendings- en evangelisatiediensten, geven 
Bijbelles aan ouderen, vertellen Bijbelverhalen aan de kinderen en laten Bijbels achter in hun hui-
zen. Zo helpen we onze medemens met het dagelijks brood en maken hun bekend met het Evangelie. 

‘Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden’  -  Psalm 25:18

Barmhartig en bewogen  /  Zending en zorg
Bekijk en steun de projecten op www.stichtingbethlehem.nl
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085 - 0705 371

Woordverkondiging en  
ontwikkelingshulp in Zuid-Afrika

‘Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzo  
handele, als ik wilde, dat men met mij handelde’   -   HC • Zondag 42



In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de activiteiten van Stichting Bethlehem in het 
jaar 2020. Een jaar waarin we opnieuw mochten arbeiden onder onze zwarte behoeftige mede-
mens in Zuid-Afrika. Vanwege de Corona pandemie waren de omstandigheden waar onder we ons 
werk mochten doen wel heel anders. De Nederlandse veldwerkers zijn naar Nederland terugge-
komen. Hierdoor heeft voor een groot deel van het jaar het evangelisatiewerk onder de kinderen  
stilgelegen. Wel hebben de lokale medewerkers onze daad-projecten voor zover als  

mogelijk gecontinueerd. 

Toch hebben we de behoeftige me-
demens in de drie gebieden waar we 
werkzaam zijn (Hammanskraal, Refil-
we en Phumzile) mogen helpen. We 
hebben meer dan 20.000 noodhulp 
pakketten aan de lokale bevolking uit 

kunnen delen, die vanwege de Corona pandemie in grote nood was. De coördinatie van deze grote 
actie werd gedaan vanuit Nederland. De uitvoering vond plaats door onze lokale mensen met 
ondersteuning van de NPO-leden. Bij iedere noodhulppakket werd een meditatie toegevoegd in 
de lokale talen. Hierdoor konden we de behoeftige medemens ook bekend maken met het levende 
Brood. Wat waren velen blij met deze meditaties. De gezinnen die in aanmerking kwamen voor 
een noodhulppakket werden vooraf geselecteerd op basis van objectieve criteria. De geselec-
teerde gezinnen hebben tijdens de lockdown in Zuid-Afrika maandelijks een noodhulp pakket 
ontvangen. Hierdoor is een vertrouwensband ontstaan. We hopen op grond van dit vertrouwen 
ingang bij hen te krijgen voor de Woordverkondiging. 

Per 1 oktober zijn twee Evangelisten in opleiding in dienst getreden. Ze volgen een intensief 
trainingsprogramma. Het Deputaatschap Zending en Evangelisatie heeft hen benoemd en is 
verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding, Het is ons doel om hen in het laatste 
kwartaal van 2021 uit te zenden naar Zuid-Afrika. Hun opdracht zal zijn de lokale 
bevolking met Gods Woord bekend te maken. 

 
We konden vanwege de Corona pandemie slechts een visitatie bezoek afleggen. Wel was er weke-
lijks en soms dagelijks contact tussen ons Operations Team en de lokale leiders. Waardoor er toch 
toezicht was hoe de financiële middelen worden ingezet en of dit voldoet aan de doelstelling zoals 
die is geformuleerd. Tijdens het bezoek in februari 2021 waren we diep onder de indruk over de 
goede toestand waarin de projecten verkeerden. Tijdens dit bezoek bleek opnieuw dat er op onze 
velden honger is naar Gods Woord en dat de velden wit zijn om te oogsten. Er wordt uitgekeken 
naar de komst van de Evangelisten en het beleggen van bijeenkomsten op zondag.

Zonder de inzet en donaties van vele vrijwilligers, commissies en kerken in Nederland zou dit al-
lemaal niet uitgevoerd kunnen worden. Daarom zijn we als bestuur verwonderd maar ook hoopvol 
voor de toekomst: harten zijn geneigd om milddadig te geven, in het bijzonder tijdens de noodhul-
pactie, waardoor het daad- en Woordwerk van Stichting Bethlehem zijn voortgang kon hebben. 
Na de Heere hiervoor hartelijk dank!

De Heere vergadert Zelf Zijn Kerk en dáárom zal Zijn werk onverhinderd doorgaan. Mocht Hij ons 
werk daartoe gebruiken en naar Zijn welbehagen vervullen dat “Morenland zich zal haasten zijn 
handen tot God uit te strekken”. Ps. 68:32b

 
Gouda, 24 juni 2021

DE HEERE VERGADERT ZELF ZIJN 
KERK EN DÁÁROM ZAL ZIJN WERK 
ONVERHINDERD DOORGAAN

  ONDERDEEL 1

Woord vooraf

Morenland zich zal haasten zijn handen 
tot God uit te strekken”

Ps. 68:32b
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2.3 Visie

‘We hope to bring needy people from bread to the Bread. Stichting Bethlehem richt zich op 
het ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten in Zuid-Afrika (specifiek in de ge-
bieden waar wij werken) en al hetgeen daartoe bevorderlijk is. Dit alles moet bijdragen aan de 
verkondiging van en instandhouding van de verkondiging van Gods Woord. Alle praktische hulp 
dient als ingang tot verspreiding van het Evangelie. Wij willen ons verdiepen in en focussen op 
de bestaande gebieden in Zuid-Afrika en maken ons bekend als Bethlehem Mission. 

2.4 Bestuur
 
ds. J.A. Weststrate (voorzitter) 
Functie 
Predikant Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda 

Nevenfuncties
Lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam
Lid van het bestuur van de Bijbel met Uitleg
Deputaat van het Deputaatschap Algemene Kerkelijke zaken van de GGiN
Deputaat van het Deputaatschap Buitenlandse kerken van de GGiN
Deputaat van het Deputaatschap Emerituskas van de GGiN van de GGiN
Voorzitter van het Deputaatschap Financiële Dienstverlening van de GGiN
Deputaat van het Deputaatschap Huwelijksvraagstukken van de GGiN
Deputaat van Artikel 49 DKO van de GGiN
Docent aan de Theologische School van de GGiN

dhr. G.R. van Leeuwen (secretaris)
Functie
Lid College van Bestuur Hoornbeeck College en Van Lodenstein College 

Nevenfuncties
Deputaat van het Deputaatschap Kerk en Overheid van de GGiN
Scribent De Wachter Sions, orgaan van de GGiN
Lid Partij Adviesraad SGP
Bestuurder Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie  Amersfoort U.A.

In dit jaarverslag geven we een nadere toelichting op de werkzaamheden en financiën van onze 
stichting. Als eerste worden de basisgegevens, doelstelling en missie vermeld.

2.1 Basisgegevens

Adres  Burg. Lodderstraat 41, 4043 KL Opheusden
E-mail  info@stichtingbethlehem.nl
Website  www.stichtingbethlehem.nl
Kvk nr.  69852324
IBAN  NL80 RABO 0331 92 9317

Daarnaast heeft de stichting een ANBI-status en een CBF-erkenning 
(het CBF is een onafhankelijke toezichthouder op de 
inzameling van geld voor goede doelen).

2.2 Doelstelling en missie

In artikel 2 van onze statuten staat de doelstelling van onze stichting weergegeven:

Het ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten in Zuid-Afrika en voorts al het-
geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Deze doelstelling is ook terug te vinden in de missie 
van Stichting Bethlehem: ‘We hope to bring needy people from a bread to the Bread.’ 

De werkzaamheden van de stichting laten zich het beste samenvatten als: 

Het houden van wekelijkse - op meerdere dagen - bijbelklassen en maandelijkse evangelisatie-
diensten op onze werkvelden. Daarbij hebben we oog voor de zorgen en levensvraagstukken 
van de behoeftigen die deze bijeenkomsten bezoeken. Naast het Woord bieden wij dus ook waar 
nodig materiële steun (voorzien in primaire levensbehoeften) om mensen daarbij in aanraking 
te brengen met Gods Woord. ‘from a bread to the Bread’.

  ONDERDEEL 2 

Stichting Bethlehem
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dhr. M.M.J. Weststrate (penningmeester)
Functie
Directeur aandeelhouder Fancit
Geen nevenfuncties

dhr. C. van Burg (lid)
Functie
Directeur Kapitaal Investeringen (CAPEX) en Mega TurnArounds (OPEX) Dow Inc. 

Nevenfuncties
Ambtsdrager GGiN Terneuzen 
Raad van Toezicht lid Stichting Woord en Daad 
Bestuurslid Stichting Woord en Daad Winkels 
Bestuurslid Incluvest B.V.
Bestuurslid (voorzitter) Provinciale Afdeling SGP Zeeland 

dhr. J. Dekker (lid)
Functie
Directeur aandeelhouder schildersbedrijf Dekker

dhr. W. Korevaar (lid)
Functie
Gepensioneerd
Geen nevenfuncties

dhr. C.W. van de Steeg (lid)
Functie
Directeur NO3
Geen nevenfuncties 
 
De bestuursleden en adviseuse ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap.

Bestuurswijzigingen

Vanwege de snelle groei van onze organisatie en de vele werkzaamheden die dit met zich mee-
brengt, is medio januari besloten om extra bestuursleden te benoemen, naast de vacature die 
ontstaan is door het vertrek van J. Dekker eind 2020. We hebben veel reacties ontvangen op de 
vraag naar mensen met ervaring met financiële of juridische zaken en iemand met een achter-
grond als ondernemer. 

In maart 2021 heeft het Deputaatschap Zending en Evangelisatie drie nieuwe bestuursleden 
aangesteld:   dhr. P. Hoogendijk (lid), dhr. D.M.P. van de Merwe (lid), dhr. J.H. Pap (lid)

Vergadering

Het bestuur heeft in 2020 elfmaal vergaderd. Hierin werden naast de operationele zaken ook 
de samenhang tussen de doelstellingen, inkomsten en uitgaven besproken. In 2020 is in het 
bijzonder aandacht besteed aan de governance structuur. Het toezicht door het Deputaatschap 
Zending en Evangelisatie (zie volgende paragraaf) is namelijk nog niet geformaliseerd. Het is 
de bedoeling dat in 2021 de statuten hierop worden aangepast.

Visitatie
Kort voor de uitbraak van de coronapandemie heeft een delegatie van het bestuur in  
februari/ maart ’20 de zendingsvelden in Zuid-Afrika bezocht. In Hammanskraal is de bouw van 
de ‘school/ kerkzaal’ met nevenruimte voor een groot gedeelte tot stand gekomen met behulp 
van lokale mensen. Tijdens het bezoek aan Hammanskraal hebben de grannies die op de Gar-
den of Hope werken, werkkleding met het logo van Stichting Bethlehem ontvangen. Ds. J.A. 
Weststrate is zelf voorgegaan in een evangelisatiedienst in Hammanskraal. 

Bij een bezoek aan Refilwe is door diverse lokale mensen gevraagd om een zondagse preek-
plaats. Het bestuur hoopt dat de Woordverkondiging uitgebreid kan worden, naast al het  
bestaande werk dat op diverse plaatsen verricht wordt.

 2.5 Toezicht Deputaatschap Zending en Evangelisatie

In 2017 heeft de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) uitgesproken 
dat ze het werk van Stichting Bethlehem tot haar verantwoordelijkheid wil maken. Sinds 2018 
vallen de werkzaamheden van Stichting Bethlehem onder kerkelijke verantwoordelijkheid van 
het Deputaatschap Zending en Evangelisatie (GGiN).
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Coronapandemie 

In maart 2020 kregen we in Nederland te maken met een intelligente lockdown vanwege de 
Covid-19 pandemie. Omdat in Zuid-Afrika een totale lockdown afgekondigd werd, heeft Beth-
lehem een noodactie voor Zuid-Afrika gevoerd. 

In april 2020 zijn de eerste 1000 noodpakketten aan de lo-
kale bevolking in Refilwe en Phumzile uitgereikt. De 

noodpakketten werden onder politiebegeleiding uit-
gereikt, om toe te zien op de navolging van de richt-

lijnen voor het coronavirus. Met elk noodpakket 
is ook een Bijbel of evangelisatiemateriaal uit-
gedeeld. Totaal zijn er meer dan 11.000 pak-
ketten uitgereikt. Bethlehem heeft hierdoor 
duizenden mensen kunnen bereiken. Dankzij 
de coronapandemie zijn onze ingangen ver-
groot en heeft Bethlehem een goede lokale  
reputatie gekregen.

Ria Schinkel, Cor Boer en Cees van de Bogert heb-
ben diversen malen bijeenkomsten begeleid en het 

Woord uitgedragen. Dit kon niet op frequente basis 
vanwege de pandemie beperkingen en stikte regels van de 

overheid. Er zijn door middel van flyers maandelijks eenvoudi-
ge bijbelvertellingen verspreid onder de bevolking. 

In 2020 is de giftenstroom sterk toegenomen. Hierdoor is Bethlehem in de gelegenheid haar 
zendingsactiviteiten verder uit te breiden. Het bestuur heeft een professioneel beleids- en 
koersplan Bethlehem 2021 – 2026 opgesteld. In het beleidsplan staan langere termijn doelen 
per doelgroep en werkgebied, de doorontwikkeling van de interne organisatie, een financiële 
prognose en een jaarplan. 

“TOTAAL ZIJN ER MEER DAN 11.000 PAKKETTEN UITGEREIKT. 
BETHLEHEM HEEFT HIERDOOR DUIZENDEN MENSEN  

KUNNEN BEREIKEN. 

DANKZIJ DE 
CORONAPANDEMIE 

ZIJN ONZE INGANGEN 
VERGROOT EN HEEFT 

BETHLEHEM EEN GOEDE 
LOKALE REPUTATIE 

GEKREGEN
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Hammanskraal

Refilwe

Phumzile

  ONDERDEEL 3

Werkgebieden
De werkzaamheden van Stichting Bethlehem vinden op dit moment met name plaats in de gebie-
den Refilwe en Hammanskraal. Er zijn eerste contacten gelegd in een derde gebied; Phumzile.

3.1 Refilwe

Het werk van de Stichting Bethlehem in Refilwe is gericht op ondersteuning op materieel vlak, 
áltijd samengaand met de verspreiding van het evangelie onder de zwarte bevolking. In de 
gaarkeuken zijn, voor de Covid-19 pandemie, dagelijks meer dan tweehonderd kinderen voor-
zien van een warme maaltijd. Eind maart 2020 moesten de veldwerkers Carianne van Holst en 
Teunie Oosterwijk als gevolg van de lockdown terugkeren naar Nederland. Vanaf dat moment 
konden de bijbelklassen aan jongeren en tieners geen doorgang vinden.

Als gevolg van de coronamaatregelen konden ook de maandelijkse evangelisatiediensten van-
uit de gemeente Pretoria geen doorgang vinden. Deze bijeenkomsten werden door de overheid 
verboden. De evangelisatie is voortgezet door middel van papieren meditaties, die bij de uitrei-
king van ieder voedselpakket verspreid werden. Daarnaast werd er incidenteel een meditatie of 
opening bij de uitreikingen gehouden. 

In Refilwe maken we gebruik van een overheidsgebouw en daardoor zijn we voor medegebruik 
gebonden aan een andere organisatie: Refilwe Orphan Care. Deze beperking zouden we graag 
opheffen. We willen zelfstandig kunnen functioneren met eigen centers en programma’s. In 
ons beleidsplan is dan ook aangegeven dat we in Refilwe eigen huisvesting willen organiseren.  

3.2 Hammanskraal

In Hammanskraal wonen meer dan een miljoen mensen. Hier is vanaf het begin een tuinbouw-
project gestart, ‘Garden of hope’, waarbij leden van de plaatselijke bevolking leren in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. Ook in Hammanskraal konden de wekelijkse vertellingen uit Gods 
Woord en de maandelijkse evangelisatiebijeenkomst als gevolg van de coronamaatregelen geen 
doorgang vinden. 

De bouw van de hal in Hammanskraal is met hulp van de lokale bevolking afgerond. Voor kinderen 
die voor de coronapandemie naar de bijbelklassen van de veldwerkers kwamen, is er een gaarkeu-
ken gestart. Er komen dagelijks ongeveer 90 kinderen voor een maaltijd. Deze kinderen krijgen nu 
eenvoudig Bijbels onderwijs van lokale mensen. In Hammanskraal hebben we een eigen commu-
nity center zodat we niet afhankelijk zijn van derden. 

3.3 Phumzile

Eind oktober 2019 werden we door de medewerkers van de gaarkeuken in Refilwe gewezen op 
een ander werkgebied nabij Refilwe: Phumzile. Dit is een groot krottengebied in erbarmelijke om-
standigheden. Uit de reeds gevoerde gesprekken bleek dat ook in Phumzile honger is naar het 
Levende Brood. In maart 2020 is de eerste evangelisatiedienst gehouden. 
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‘De vreemdeling die bij u verblijft, moet 
voor u zijn als een ingezetene onder u. 

U moet hem liefhebben als uzelf, want u 
bent zelf vreemdelingen geweest in het 
land Egypte. Ik ben de Heere, uw God.’

Leviticus 19:34



3.4  Evangelisten

Zowel vanuit Refilwe, Hammanskraal als Phumzile is de wens te kennen gegeven om een kerkje 
te bouwen en ook ’s zondags diensten te houden. De nood van het ontbreken hiervan wordt 
gevoeld. Daarom is in 2019 een aantal malen een oproep in de Wachter Sions geplaatst tot het 
aanmelden als evangelist. In juni 2020 heeft het Deputaatschap Zending en Evangelisatie de 
heren J. Bolier uit Elspeet en J.G. Lindhoud uit Barneveld benoemd voor het werk op de velden 
in Zuid-Afrika. 

De evangelisten worden één jaar opgeleid door ds. D.E. van de Kieft (door ziekte heeft ds. M. 
Krijgsman het docentschap moeten neerleggen), ds. C. Sonnevelt en ds. J.A. Weststrate.  
Daarnaast volgen deze mensen diverse trainingen om zo goed mogelijk voorbereid naar 
Zuid-Afrika te vertrekken. Naar verwachting zullen de evangelisten medio oktober 2021  
naar Zuid-Afrika uitgezonden worden.

Stichting Bethlehem werkt de komende vijf jaren toe naar het komen tot een evangelisatiepost. 
De subdoelen hebben als uiteindelijk doel om alle doelgroepen met het Woord van God in aan-
raking te brengen:

 Woordverkondiging
 
Dit is het hoofddoel van de stichting. De praktische hulp staat ten dienste van de Woordver-
kondiging. Alle Evangelisatieactiviteiten behoren tot deze hoofdtaak, alsook de toerusting 
van de lokaal verworven werkers;

Verdieping
 
Binnen de huidige gebieden een herkenbare evangelisatiepost (Bethlehem Community Cen-
tre) opzetten waarin het Woord door de evangelisten gebracht kan worden voor de huidige 
doelgroep. Hier vindt ook community opbouw plaats als middel tot vorming van een evangeli-
satiepost en hier kunnen de activiteiten worden ondergebracht;

Bewustwording
 
Creëren van loyaliteit en bewustwording van zending en evangelisatie als taak en opdracht en 
opdracht van God in Zuid-Afrika en Nederland en daarmee te werken aan structurele (finan-
ciële) ondersteuning en diversifiëring van manieren van financieren. Naast verdieping van 
fondsenwerving vanuit Nederland of Canada, wordt er komende jaren ook gewerkt aan lokale 
fondsenwerving in Zuid-Afrika;

Capaciteitsopbouw 
 
Identificeren, opbouwen, toerusten en versterken van lokaal leiderschap en professionali-
sering van het bestuur en ZA NPO. Als eerste betekent dit theologische toerusting voor de 
lokale leiders door middel van kennisoverdracht en gezamenlijke studies. Dit geldt ook voor 
de opbouw van een professionele organisatie: administratieve organisatie, monitoring & 
Control & evaluatie, leeragenda’s, financiën & HRM. Daarnaast worden er actief samenwer-
kingen aangelegd met gelieerde en passende partnerorganisaties om draagvlak en capaciteit 
te vergroten als het gaat om de praktische hulp. Daarnaast wordt er komende jaren verkend 
waar beleidsbeïnvloeding kan worden ingezet bij de lokale overheid om de projecten goed 
lokaal in te bedden;
 
Zelfredzaamheid
 
Binnen alle vormen van praktische hulp focussen op zelfredzaamheid van de doelgroepen 
(waaronder eenvoudige arbeid) volgens de bepaalde visie/ strategie. De programma’s worden 
altijd in de hoedanigheid van evangelisatie/ zending ingezet. Dit vormt ten alle tijden het 
hoofddoel. Daarnaast wordt de praktische hulp opgebouwd vanuit het oogpunt van zelfred-
zaamheid om de afhankelijkheid te verminderen.

De volgende doelgroepen worden de komende jaren door Bethlehem bediend:

•  Kinderen (5 – 14 jaar);
•  Jongeren (tot 18 jaar) (nieuwe doelgroep);
•   Moeders;
•   Grannies;
•   Jonge mannen (nieuwe doelgroep).

Het doel is om in Hammanskraal, Refilwe en Phumzile drie evangelisatieposten te creëren. 
Hiervoor moet de stichting eerst drie zelfstandige projecten met een eigen gebouw organise-
ren, zodat we een ‘eigen sleutel van de voordeur’ hebben. 
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3.5  Risico’s

Werken in andere landen betekent veelal werken in andere culturen. Dat geldt ook voor ons 
werk in Zuid-Afrika. Elke cultuur heeft andere omgangsvormen en gewoontes. Daarom is een 
goede voorbereiding van zendingswerkers noodzakelijk. Wanneer we de cultuur van het land 
niet begrijpen, kan er niet gewerkt worden en kan het zelfs tegen je keren.  Als stichting laten 
we ons hierover adviseren door professionele instanties. We werken samen met Intransit die 
ons ondersteunt en adviseert in de medische en psychologische begeleiding van onze mede-
werkers. Ook laten wij hier de mensen die uitgezonden worden een cultuurcursus en een cursus 
Sepedi (lokale taal) volgen. 

Het plan om zendingswerkers uit te zenden vraagt een blijvende doordenking. Hiervoor is o.a. 
contact met andere zendingsinstanties en ervaringsdeskundigen. Verder hebben we als bestuur 
intensief contact met de verantwoordelijken en samenwerkende lokale partijen in Zuid-Afrika. 
Tijdens de bezoeken vinden altijd ‘board meetings’ plaats en laten we ons uitvoerig informeren 
over de ontwikkelingen en plannen. De slogan die eind 2019 is geïntroduceerd luidt daarom 
ook: ‘Verdiepen om beter te kunnen toerusten’.

Daarnaast kwam eind 2019 het bericht dat er in China een ‘coronavirus’ was ontdekt. In geval 
van dergelijke calamiteiten wordt er een plan van aanpak opgesteld en is er contact met alle 
betrokken partijen, bestuur, veldwerkers en lokale bevolking.

Als gevolg van de coronapandemie zijn Carianne van Holst en Teunie Oosterwijk op 26 maart 
2020 naar Nederland teruggekomen. Beide veldwerkers hebben in 2020, naast het schrij-
ven van een weerbaarheidsplan en een Bijbelonderwijsprogramma voor kinderen en tieners,  
diverse trainingen in Nederland gevolgd. In april 2021 kunnen zij hun werk in Zuid-Afrika  
weer voortzetten.

Per 1 december 2020 is het tijdelijk dienstverband van onze veldwerker C. Lokerse beëindigd. 
Lokerse zou in juni 2021 zijn werkzaamheden beëindigen, door de coronapandemie is in onder-
ling overleg besloten eerder te stoppen. 

4.0  Fondsenwerving

Als stichting hebben we een duidelijke doelstelling. Echter zonder financiële steun van  
derden is dat niet mogelijk. We zijn afhankelijk van giften van derden. Daarom geven we voor-
lichtingsavonden en presentaties door het hele land. Zo proberen we zoveel mogelijk men-
sen te informeren over het werk dat door ons gedaan wordt in Zuid-Afrika en daardoor ook  
zendingsbewustzijn te leren. Door maatregelen alg gevolg van de Covid-19 pandemie hebben er 
maar enkele voorlichtingsbijeenkomsten kunnen plaatsvinden.

Tweemaal per jaar gaat er een bericht naar alle plaatselijke kerken van de GGiN met het verzoek 
een persbericht over ons werk op te nemen in de plaatselijke kerkbode. Minimaal eenmaal per 
jaar komt er een verslag in De Wachter Sions, het weekblad van de GGiN.

We proberen structureel de mensen van informatie te voorzien en presenteren, o.a. op de web-
site, verschillende projecten aan die mensen financieel kunnen ondersteunen. Er kan dan ge-
kozen worden voor een eenmalige gift, maar ook een maandelijkse donatie is mogelijk. In 2020 
zijn we gestart met fondsenwerving via een ondernemersplatform. Drieëndertig bedrijven zijn 
lid geworden van ons ondernemersnetwerk. Jaarlijks ontvangen we van deze ondernemers  
€ 19.900,00 ten bate van vier verschillende projecten.

In 2020 zijn we gestart met het inrichten van een CRM-pakket. Door het gebruik van dit pak-
ket kunnen we onze donateurs individueel of per doelgroep eenvoudig gaan benaderen voor  
fondsenwerving. 
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Fondsenwerving
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Nieuwsbrief

April 2020

Stichting Bethlehem

Beste gemeenteleden,

We leven in een onzekere tijd. Het coronavirus waart door de wereld en door de maatregelen kunnen we niet gaan 

en staan waar we willen. Toch hebben we hier in Nederland nog veel: Gods Woord mag nog in de huiskamers klinken 

en we hebben een huis, voedsel en kleding. Dit is niet voor iedereen in Zuid-Afrika vanzelfsprekend. Als Stichting 

Bethlehem sturen wij u daarom deze nieuwsbrief. De mensen in Zuid-Afrika hebben uw hulp nodig!

stichtingbethlehem.nl
IBAN   NL80 RABO 0331929317   •   info@stichtingbethlehem.nl

Buiten heerst het virus, 
binnen heerst de honger

TOTALE LOCKDOWN

In Zuid-Afrika geldt een totale lockdown. De miljoenen 

mensen die wonen in onze townships, Hammanskraal, 

Refilwe en Phumzile, zitten nu dag-aan-dag letterlijk 

opgesloten in hun krotten. ‘Social - distance’ is 

onmogelijk. Er is geen werk en dus ook geen inkomen.

“De mensen zijn bang voor het coronavirus en voor de hongerdood”

4.1 Communicatie achterban

Als stichting willen we iedereen inzicht geven in het werk dat wij doen. Het moet voor mensen 
die voor het eerst met onze stichting in aanraking komen helder zijn wat onze doelstelling is, 
waar wij als stichting voor staan en welke werkzaamheden er verricht worden. 
Verder zien wij dat mensen zich werkelijk op allerlei manieren inzetten voor de stichting. We 
denken hierbij aan donateurs, vrijwilligers en kinderen die acties houden, kerken, scholen enz. 
En dan gaat het hier nog maar om een aantal voorbeelden. Woorden schieten werkelijk te kort 
om hen allemaal persoonlijk te bedanken

Toch proberen we de achterban op de hoogte houden van het werk dat dankzij hun steun gere-
aliseerd kan worden. Dat doen we op een aantal manieren.

• Informatieve website (www.stichtingbethlehem.nl)
• Blog op de website (2x per maand)
• Periodieke digitale en papieren nieuwsbrief (minimaal 4x per jaar)
• Jaarlijks verslag in ‘De Wachter Sions’ (weekblad kerkverband GGiN)
• Advertenties in diverse media
• Voorlichtingsavonden op scholen, kerken en verenigingen in heel Nederland

ONLINE 
EN OFFLINE

NIEUWS
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Financieel
Naast het jaarrapport en de begroting voor 2021 nemen we hieronder enkele gegevens op die 
inzicht geven in het gevoerde financieel beleid.

5.1 Resultaat

De totale baten voor 2020 waren € 976.845 (incl. de noodhulpactie) en kwam voor het overgro-
te deel uit bijdragen van particulieren. De totale lasten bedroegen € 476.248. Daardoor bleef 
er een nettoresultaat over van € 500.597. De noodhulp is goed verlopen, de overige geplan-
de activiteiten konden voor een deel niet doorgaan, hetgeen resulteerde in een substantieel  
overschot. 

5.2 Kosten

Hieronder treft u een aantal gegevens aan die de verhouding weergeven van de begrote kosten 
en gemaakte kosten voor het jaar 2020. 

5.2.1 Besteed aan doelstelling

In 2020 is 77.6 % van de begrote uitgaven en kosten besteed aan de doelstelling. Een deel 
van deze uitgaven zijn gedaan voor daarvoor bestemde projecten in Zuid-Afrika. Zie voor de  
specificatie onderstaande tabel

Omschrijving Begroot Uitgegeven %

Project ‘Algemeen’ € 10.000,00 € 6.595,67 65,95%

Project ‘Evangelisatie’ in Refilwe en Hammanskraal € 30.000,00 € 29.199,50 97,33%

Project ‘Garden of Hope’ in Hammanskraal € 30.000,00  € 17.396,11  57,99%

Project ‘Community Development’ in Hammanskraal € 25.000,00 € 17.265,79 69,06%

Project ‘Gaarkeuken’ in Refilwe € 35.000,00 € 15.366,79 43,91%

Project ‘Community Development’ in Refilwe € 15.000,00 € 11.712,73 78,08%

Project ‘Weeshuis Tswaraganang € 5.000,00 0,00%

Project ‘Phumzille’ € 5.000,00 € 2.345,03 46,90%

€ 155.000,00 € 99.881,65 64.44%
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Voor de algemene kosten geldt dat er 78.1% van de begrote kosten en uitgaven besteed is.

Omschrijving Begroot Uitgegeven %

Algemene kosten Nederland € 187.250,00 € 157.502,51 84,11%

Algemene kosten Zuid-Afrika € 90.000,00 € 58.909,21 65,45%

€ 277.250,00 € 216.411,72 78,06%

5.2.2 Beheer en administratie

De gewenste verhouding tussen beheer en administratie kosten de som van de geworven  
baten is maximaal 5%. Voor 2020 is 2% van de totale baten uitgeven aan beheer- en adminis-
tratiekosten.

5.2.3 Werving

De gewenste verhouding tussen de wervingskosten en de som van de geworven baten is 4%
De gerealiseerde uitgaven zijn 49% van de totale baten.

5.3 Reserveringsbeleid

Als stichting hebben we een bedrag van € 500.000,00 gereserveerd. Deze continuïteitsreserve 
is gebaseerd op de vaste lasten in Zuid-Afrika en Nederland van ongeveer één jaar. Naast de 
continuïteitsreserve zijn reserves gevormd voor nieuwe projecten, voor de uitzending van de 
evangelisten en wordt een bestemmingsreserve aangehouden voor de operaties in Zuid Afrika. 

ONDERDEEL 6    

Toekomst

U heeft kunnen lezen wat de ontwikkelingen in het afgelopen jaar zijn geweest in de werkvel-
den. Er is een stabiele basis gelegd van waaruit Gods Woord verkondigd kan worden. De nood 
bij de zwarte medemens is groot en er kan werkelijk gezegd worden dat ‘de velden wit zijn om 
te oogsten’.

Het jaar 2020 laat zich het beste samenvatten in het woord stabilisatie. Het creëren van een 
stabiele werkomgeving in zowel Refilwe als Hammanskraal. Daarom zijn we zeer verblijd dat de 
bouw van de hal in Hammanskraal in 2020 afgerond is. Hierdoor is daar een mogelijkheid ont-
staan om op een beschutte plek het evangelie te kunnen verkondigen.

Dit willen we in 2020 verder uitwerken, en het uitzien is 
dat er zo voorbereidingen getroffen kunnen worden 
om evangelisten uit te zenden naar deze gebie-
den. Hiervoor is ook een aparte reservering in de 
begroting opgenomen. De verwachting is dat 
binnen enkele jaren in zowel Hammanskraal 
als Refilwe een vaste preekplaats voor evan-
gelisten en/of zendelingen gerealiseerd zal 
zijn. Daarnaast wordt gekeken of het gebied 
in Phumzile als nieuw werkgebied toege-
voegd kan worden. Ook hier is behoefte aan  
een preekplaats. 

ER IS EEN  
STABIELE BASIS 

GELEGD VAN WAARUIT 
GODS WOORD 

VERKONDIGD KAN 
WORDEN
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Begroting 2021 

Operationele budgetten Nederland € 162.500 

Algemeen € 40.000 

Accountancy, HRM en Legal € 12.500

Lonen en belastingen € 50.000

Marketing, communicatie en fondsenwerving € 40.000

Productontwikkeling € 20.000

Operationele budgetten Zuid-Afrika € 382.500

Algemeen € 50.000  

Accountancy en administratie € 15.000

Lonen en belastingen € 75.000

Reis en verblijfskosten € 40.000

Appartement veldwerkers € 30.000

Project "Algemeen" € 7.500

Project "Garden of Hope" € 40.000

Project "Community Development Hammanskraal" € 30.000

Project "Gaarkeuken" € 25.000

Project "Community Development Refilwe" € 15.000

Project "Phumzille" € 20.000

Project "Evangelisatie" € 10.000

Project “Weerbaarheid & Toerusting” € 25.000

Operationele budgetten Zuid-Afrika € 610.150

Salaris en belastingen € 172.650

Verhuizing € 25.000

Inventaris € 20.000

Vervoersmiddelen € 50.000

Reis en verblijf kosten € 17.500

Aanschaf woning € 300.000

Studie en opleiding € 15.000

Stelpost onvoorzien € 10.000
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  ONDERDEEL 7

Ten slotte
We hopen u met dit jaarverslag meegenomen te hebben in de werkzaamheden die wij als Stich-
ting hebben verricht. Het wordt vaak zo makkelijk gezegd: Deo Volente. Wat hebben we ook als 
stichting de inhoud van die woorden moeten ervaren in de tijd van de coronapandemie. Niet wij, 
maar de HEERE regeert! Plannen en programma’s zijn geheel gewijzigd. Tegelijkertijd heeft u 
kunnen lezen dat harten in Nederland geneigd zijn, waardoor we in ruime mate de behoeftige 
zwarte medemens van voedselpakketten hebben kunnen voorzien, en mocht op eenvoudige 
wijze Bijbelse en geestelijke citaten uitgedeeld worden.

Terugblikkend stemt dit tot diepe verwondering en verootmoediging Wat voor ligt weten we 
niet. Wilt u ons meenemen in uw gebeden? Een ding is zeker: De Heere gaat door, opdat Zijn 
huis vol wordt. Niet alleen met blanken, maar ook met Moren! (Psalm 87)

‘Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en 
mag, bevordere; met hem alzo handele, 
als ik wilde, dat men met mij handelde’

Heidelberger Catechismus - Zondag 42

Blijf dichtbij
Schrijf u nu telefonisch of  
via stichtingbethlehem.nl
in voor de nieuwsbrief 
en blijf op de hoogte
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